
แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 299,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,417,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

538,200

สํารองจ่าย 278,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,128,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 786,200 893,500 876,900

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 30,600 96,000 84,000

เงินเดือนพนักงาน 910,100 1,244,500 966,600

เงินประจําตําแหน่ง 60,000 60,000 60,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 40,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 30,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 299,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 280,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,417,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

538,200

สํารองจ่าย 278,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,128,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

207,400 207,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 725,800 725,800

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 180,000 180,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,459,700 5,016,300

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 84,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 194,800 405,400

เงินเดือนพนักงาน 7,676,800 10,798,000

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 426,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 50,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 64,800 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 200,000 800,000 200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000 40,000 50,000

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารีร่วมกับหน่วย
งานราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

350,000 500,000

ค่าเช่าบ้าน 208,000 314,800

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 1,000,000 2,200,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 150,000 150,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 500,000 710,000

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 250,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น

100,000 100,000

โครงการจัดงานเฉลิม
ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุ
รนารีร่วมกับหน่วย
งานราชการหรือ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 250,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 30,000 30,000

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน 20,000 20,000

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสํานัก
งานเทศบาลตําบลท่า
เยี่ยม

100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพระยะสั้น 200,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดสัตว์

60,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

501,600

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะเรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสํานัก
งานเทศบาลตําบลท่า
เยี่ยม

100,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า 5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพระยะสั้น 200,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษี

30,000 30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และคุมกําเนิดสัตว์

60,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สําคัญต่างๆ

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 30,000 30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

501,600

โครงการเสริมสร้าง
ทักษะเรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์และการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน ประจําปี 2561

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบการจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

100,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประปาหมู่
บ้าน

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 100,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 80,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 10,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,000 400,000 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,545,700

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุสํานักงาน 30,000 10,000 70,000

วัสดุอื่น 5,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน ประจําปี 2561

15,000 15,000

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบการจัดการขยะ
แบบยั่งยืน

100,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการประปาหมู่
บ้าน

30,000

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน

30,000 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 500,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 210,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 680,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 70,000 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,545,700

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุสํานักงาน 273,000 383,000

วัสดุอื่น 30,000 35,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 95,000 95,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตั้งในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

105,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตั้งห้องปลัดเทศบาล
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 
2 บาน

โครงการจัดซื้อพาร์ทิ
ชั่นกั้นห้อง

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้าไร้สายพร้อม
ดอกไขควง

3,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
รับส่งวิทยุชนิดมือถือ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 45,000 45,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 380,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 80,000 80,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 15,000 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตั้งในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

105,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศพร้อมติด
ตั้งห้องปลัดเทศบาล

23,000 23,000

โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 
2 บาน 5,500 5,500

โครงการจัดซื้อพาร์ทิ
ชั่นกั้นห้อง 18,000 18,000

จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า 2,800

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงการจัดซื้อสว่าน
ไฟฟ้าไร้สายพร้อม
ดอกไขควง

3,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 19,000

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบล้อ
จักรยาน

24,000 24,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
รับส่งวิทยุชนิดมือถือ 36,000 36,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควันป้องกัน
กําจัดโรค

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยม(หยุดตรวจ)

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อเทปวัด
ระยะทาง 4,300

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อชุดดับ
เพลิง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3  หมู่ที่ 10

531,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางจุไร
รัตน์-หลังวัดดอนไพล 
หมู่ที่ 7

565,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางเจี๊ยบ  หมู่
ที่ 8

238,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพกอโจด  
หมู่ที่ 11

846,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน  
หมู่ที่ 10

2,174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควันป้องกัน
กําจัดโรค

59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

โครงการจัดซื้อป้ายไฟ
สามเหลี่ยม(หยุดตรวจ) 10,000 10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

โครงการจัดซื้อเทปวัด
ระยะทาง 4,300

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการจัดซื้อชุดดับ
เพลิง 60,000 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3  หมู่ที่ 10

531,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางจุไร
รัตน์-หลังวัดดอนไพล 
หมู่ที่ 7

565,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางเจี๊ยบ  หมู่
ที่ 8

238,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพกอโจด  
หมู่ที่ 11

846,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน  
หมู่ที่ 10

2,174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ้นบ้านนาใหม่  
หมู่ที่ 12

1,449,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเกียบ  หมู่
ที่ 12

474,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายน้อย  หมู่
ที่ 12

531,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบล 800,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าเยี่ยม

87,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 600,000 3,068,000

รวม 18,091,600 175,000 10,487,600 290,000 820,000 220,000 4,130,000 8,297,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขึ้นบ้านนาใหม่  
หมู่ที่ 12

1,449,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเกียบ  หมู่
ที่ 12

474,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายน้อย  หมู่
ที่ 12

531,000

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบล 800,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่าเยี่ยม

87,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 11,000 11,000

เงินอุดหนุนเอกชน 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,668,000

รวม 364,500 18,033,700 60,910,000
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